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 حمضز اجتواع
 (164اجللست رقن )

 م2014/2015يف العام اجلاهعي 
 م 10/2/2015 املوافق ثالثاءاملنعقدة يوم ال

 ـــــــــــــــ
 الموافق ثالثاءجتمع مجلس الكلٌة بمقر إدارة الكلٌة فً تمام الساعة الحادٌة عشر من صباح ٌوم الا

وبحضور كل عمٌد الكلٌة  حمدى محمد عباس السٌسىم برئاسة السٌد األستاذ الدكتور/  10/2/2015
 -من :

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب لبٌب عبد العزٌز لبٌبأ.د/  1
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث براهٌم محمود غرٌبأ.د / إ 2
 رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز  أ.د / أشرف عبد اللطٌف الخولى 3
 رئٌس قسم المواد الصحٌة  أ.د / حمدى عبده عاصم 4
 رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى 5
 رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة على أ. د/ منى مصطفى محمد 6
 رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ مجدى محمود فهٌم محمد 7
 رئٌس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 8
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 9
 م أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح أستاذ بقس عبد العظٌم شمٌسأ.د / محمد  10
  أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أ.د / نعٌم محمد فوزى  11
 أستاذ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ خالد عبد الحمٌد شافع 12
 أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أ.د / أحمد عبد الحمٌد عمارة 13
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحمٌد العمرى  14
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزٌنى  15
 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م 16
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  أ.د / سعٌد عبد الرشٌد خاطر  17
 بقسم المواد الصحٌة  أستاذ متفرغ ودأ.د / حسٌن محمد صادق دا 18
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د /صالح محسن عٌسوى نجا  19

  واعتذر عن احلضور :

 رئٌس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف

 أستاذ بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  ىد / طارق محمد النصٌرأ.
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدٌن حمادة 

 . حمود إبزاهين الباقريىد/  أ.  وتوىل أهانت اجللست
 ادة ــــــــالرحمن الرحٌم والترحٌب بالس بسم هللا ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئٌس الجلسة ب

 أعضاء المجلس 
 -:التالًمناقشة جدول األعمال  فًثم شرع سٌادته 
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 حمضز اجتواع
 (164اجللست رقن )

 م2014/2015يف العام اجلاهعي 
 م 10/2/2015 املوافقثالثاء الاملنعقدة يوم 

 يخلمجلس الكلية المنعقدة بتار( 361رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 
مع حذف الموضوع الخاص بتعيين المعيد / كريم محمود غريب المعيد بقسم المواد  م 13/1/5112

 .الصحية
 : جدول األعمالنياً ثا

 الموضوع األول : 
 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

 أحيط المجلس علماً. : القرار
 :شئون أعضاء هيئة التدريس **

 ل  :األوالموضوع 
لخطاب الوارد من قسم المواد الصحٌة بشأن الطلب المقدم من المعٌد / كررٌم إبرراهٌم محمرود غرٌرب ا

 المعٌد بالقسم لتعٌٌنه مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصوله على الماجستٌر . 
  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : ثانىالالموضوع 
م المنازالت والرٌاضات المائٌة بشأن الطلب المقدم من الدكتور / محمد عبراس الخطاب الوارد من قس

صفوت األستاذ المساعد بالقسم بخصوص انتداب سٌادته على اإلشرراف الفنرى علرى تردرٌب المبرارزة 
 بمدرسة مهارات سوبر جلوبل البرٌطانٌة فى غٌر أوقات العمل الرسمٌة .

 د أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة مع رفع األمر للسي القرار :
 : لثثاالالموضوع 

الوارد من قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة بشأن الطلرب المقردم مرن الردكتور / أحمرد عمرر الخطاب 
الفرراروق الشررٌم المرردرس بالقسررم بخصرروص الموافقررة علررى انتررداب سررٌادته لترردرٌس مقرررر مبررادىء 

ن ومقررر طررق تردرٌس الرٌاضرات الفردٌرة )كاراتٌره( الرٌاضات الفردٌة )الكاراتٌه( للفرقة الثانٌة بنٌ
للفرقرة الثالثررة بنرٌن بكلٌررة التربٌرة الرٌاضررٌة جامعرة طنطررا فرى الفصررل الدراسرى الثررانى للعرام الجررامعى 

 م فى غٌر أوقات العمل الرسمٌة . 2012/2012
  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : رابعالالموضوع 
الروارد مرن قسرم األلعراب بشرأن الطلرب المقردم مرن أ.د / إبرراهٌم محمرود غرٌرب وكٌرل الكلٌرة خطاب ال

للدراسات العلٌا والبحوث بخصوص انترداب سرٌادته الرى كلٌرة التربٌرة جامعرة المنوفٌرة لتردرٌس مقررر 
 . معسكرات رٌاضٌة للفرقة الرابعة

 امعة .الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الج القرار :
 

 : خامسالالموضوع 
بشرأن الطلرب المقردم مرن أ.د / محمرود حسرن الحروفى األسرتاذ بالقسرم  الخطاب الوارد من قسم األلعراب 

للفصرل الدراسرى الثرانى مرن بخصوص انتداب سٌادته الى كلٌة التربٌرة الرٌاضرٌة جامعرة بنرى سروٌف 
 .م  2012/2012العام الجامعى 

 ر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة مع رفع األم القرار :
 :سادس الالموضوع 

بقسرم ألعراب القروى والسرٌدة د/ والء محمرد العبرد الطلب المقردم مرن أ.د / عرزة محمرد العمررى األسرتاذ 
المرردرس بقسررم المنررازالت والرٌاضررات المائٌررة والسررٌد د/ أحمررد محمررد عبررد العزٌررز المرردرس بقسررم 

الى كلٌة التربٌة الرٌاضرٌة جامعرة بنرى سروٌف للفصرل  مهبخصوص انتداب سٌادتالتمرٌنات والجمباز 
 م . 2012/2012الدراسى الثانى من العام الجامعى 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
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 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 ل  :األوالموضوع 

س قسم علوم الصحة الرٌاضٌة عن اعتذار السٌد األستاذ الدكتور/ حمدي عبده عاصم ـ أستاذ و رئٌ
 International Conference on Sports Medicine andالمشاركة فً المؤتمر الدولً : 

Fitness” 23rd to 25th March 2015 Chicago, IL  

 . أحيط المجلس علماً وتمت الموافقة على قبول االعتذار القرار :
 :  ثانىاللموضوع ا

 من أعضاء هٌئة التدرٌس من السٌد األستاذ الدكتور/ محمد طلعت  ( الواردة2الترشٌحات الـ )
 أبو المعاطً ـ رئٌس قسم األلعاب علً الملتقى العربً األول عن) عقود الالعبٌن والمدربٌن وتسوٌة 

 مارس مٌرٌدٌان هلٌوبولٌس القاهرة. وهم كل من :  2-2المنازعات الرٌاضٌة( فى الفترة من 
. السٌد أ.د / أ.م.د/ طارق عبد الرءوف ـ والسٌد د/ محمد فاروق  فً ـ السٌدالسٌد أ.د/ محمود الحو

 .نعٌم محمد فوزى 

 . الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :  ثالثالالموضوع 
المدرس بقسم ألعاب القوى للموافقة على  -الطلب المقدم من السٌد الدكتور/ أحمد عبد الوهاب خفاجً 

الدولً للرٌاضة والصحة وعلوم الحركة والملتقى السنوي الحادي عشر للشبكة  رحضور المؤتم
 . 2012مارس  12-12الدولٌة لعلوم الرٌاضة والصحة باإلسكندرٌة من 

 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعةالموافقة  القرار :

 :  رابعالالموضوع 
األستاذ المساعد بقسم العاب القوى،  –ان إبراهٌم  السٌسى الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة/ إٌم

الدولً للرٌاضة والصحة وعلوم الحركة والملتقى السنوي الحادي  ربالموافقة على حضور المؤتم
 . 2012مارس  12-12باإلسكندرٌة من  -عشر للشبكة الدولٌة لعلوم الرٌاضة والصحة 

 . / رئيس الجامعةالموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د  القرار :

 
 :  خامسالالموضوع 

الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث، والخاص بموافقة مجلس الكلٌة على تحدٌد عدد 
( منحة دكتوراه لطالب حوض النٌل شاملة اإلعفاء من جمٌع الرسوم 1( منحة ماجستٌر وعدد)1)

 . اإلقامة والضٌافة بالمدن الجامعٌة بجامعة السادات –الدراسٌة 
 الموافقة مع إخطار كافة األقسام العلمية مع العلم بأن الكلية ليس بها دكتوراه من الخارج . القرار :

 : سادسالالموضوع 
التعاون بٌن  الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا والبحوث والخاص بتقدٌم مقترحات فً مجال

 . عات مصر والسنغالجام

  . الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 شئون التعليم والطالب**لجنة 
 الموضوع األول :

 م . 2012/2012اعتماد الخطة الدراسٌة عن الفصل الدراسى الثانى 
 . االعتمادأحيط المجلس علماً وتم القرار : 

 : لجنة الدراسات العليا والبحوث**
 :الموضوع األول 

إستشارى طب األعماق ومدٌر طب األعماق بشركة -د/ حسام صالح الدٌن عبدة الجبالى0أ رفع 
من موضوع رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للدارس / حسام  مارٌداٌف أفوفشور بروجٌكتس

تدرٌب والتربٌة والمسجل بقسم طرق التدرٌس وال 2012الدٌن عمر محمد جمعة المقٌد بدورة أكتوبر 
بعنوان "  9/12/2014( بتارٌم  162العملٌة والمعتمد تسجٌله بمجلس الكلٌة المنعقد بجلسته رقم ) 

 "بروفٌل بدنى فسٌولوجً للغواص التجارى 
 : إشرافتحت 
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 أستاذ التدرٌب الرٌاضً المتفرغ بالقسم  د/ محمد محمد زكى محمود         0أ
 إستشارى طب األعماق ومدٌر طب األعماق بشركة                                                                بالى   د/ حسام صالح الدٌن عبدة الج0أ

مارٌداٌف  أفوفشور                                                                                
 بروجٌكتس

 جاء بالقسم ليقتصر اإلشراف على  ر وذلك بناءا على ماالموافقة برفع الدكتور المذكو القرار :
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .د/ محمد محمد زكى محمود 0أ

 الموضوع الثاني :
  -اعتماد التقارير السنوية  الخاصة بالباحثين األتي أسماؤهم وهم :

 محمود إبراهٌم محمود غرٌب  -1
 محمد فاروق جبر هاشم  -2
 ن عبٌد عماد محمد حس -3
 رامى أحمد خلف  -4
 لٌلى جابر عبد الغنى الدسوقى  -5
 محمد صبحى فتوح   -6

 امعة .مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجالموافقة  القرار :
 :الموضوع الثالث 

الرٌاضٌة للدارس/ خالد محمد فتحى محمود فى التربٌة لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر تشكٌل 
 ول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بعنوانأص المسجل بقسمو 2008وبر المقٌد بدورة أكت

 تقوٌم النشاط الرٌاضً فى الجامعات الخاصة "  "
 : تحت إشراف

 أ.د/ محمد عبد العظٌم شمٌس       أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح 
 ذ القٌاس والتقوٌم بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح أستا    د/ وائل السٌد فندٌل                 0أ

 د/ فتحى توفٌق فتحى حفٌنه          مدرس بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح
 تى أسمائهم بعد : شة والحكم من السادة األساتذة اآلولجنة المناق

 لتدرٌس والتربٌة العملٌة    أستاذ طرق التدرٌس بقسم طرق ا      هللا أ.د/ عصام الدٌن متولى عبد
   ونائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                                                                          

 مناقشاً                 
جامعه  التربٌة الرٌاضٌة ةعمٌد  كلٌأستاذ اإلدارة الرٌاضٌة  و          أ.د/ جمال محمد على      

 أسٌوط  
                                                                                     سابقاً                                                      

 مناقشاً 
  تروٌح    أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة  بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والأ.د/ محمد عبد العظٌم شمٌس         

 مشرفاً                  
    أستاذ القٌاس والتقوٌم بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح                 / وائل السٌد فندٌل       د0أ

 مشرفاً 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة  القرار :

 رابع :الموضوع ال
 حمزةة الماجستٌر  فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / هاله عبد السالم لجنة المناقشة والحكم لرسالتشكٌل 

بٌن أثر البٌئة الصناعٌة والرٌفٌة  دراسة مقارنةهٌكل المعٌدة بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة  بعنوان " 
 "بمحافظه المنوفٌة  ةعلى بعض الوظائف الرئوٌة والبدنٌة لطالبات المرحلة اإلبتدائٌ

 : تحت إشراف
  ةعبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم            أستاذ مساعد بقسم علوم الصحد/ 0م0أ

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة :
التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان     ةد/ أحمد نصر الدٌن سٌد      رئٌس قسم علوم الصحة بكل0ٌأ

 مناقشا 
  الرٌاضة  ورئٌس قسم علوم الصحة  بالكلٌة      د/ حمدى عبده عاصم           أستاذ بٌولوجٌا 0أ

 مناقشا                
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    د/ عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم            أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة                       0م0أ
 مشرفاً 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
 ما يستجد من أعمال :**

 الموضوع األول :
األستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح من أ.د / محمد عبد العظٌم شمٌس الطلب المقدم 

 .من تارٌم القٌام بها مائة وإحدى عشر ٌومابالترخٌص لسٌادته بأجازة لمدة 
 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 
 
 

 : الثانىالموضوع 
المقدم من أ.م.د / نرمٌن رفٌق محمد األستاذ المساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  الطلب

بعثة المنتخب القومى للمصارعة الحرة والنسائٌة الى روسٌا البٌضاء خالل الفترة من لمصاحبتها 
 وقد أحضرت صورة القرار الوزارى . 8/3/2015وحتى  19/2

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة مع رفع األمر القرار :
 :الثالثالموضوع 

د/ عبد هللا عبد -تم عرض الخطاب الوارد من كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة بخصوص انتداب كالً من :
أ.د / إبراهٌم محمود غرٌب  –أ.د / أشرف عبد اللطٌف الخولى  –أ.د / صالح محسن نجا  –الحلٌم 

هارات األساسٌة والمعسكرات وألعاب الخالء والمعسكرات لتدرٌس مواد المهارات الرٌاضٌة والم
 الرٌاضٌة .

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
 الرابع :الموضوع 

الطلب المقدم من أ.د / نعٌم محمد فوزى للعمل مدٌراً للقرى والمشرف العام علٌها بنادى الشرقٌة 
 رسمٌة .الرٌاضى فى غٌر أوقات العمل ال

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
 الخامس :الموضوع 

الطلب المقدم من أ.د / محمد عنبر محمد بالل بتشكٌل وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلٌة والتى تم 
 هذه الوحدة .بعد تكلٌف السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة سٌادته كمدٌر لاقتراحها من سٌادته 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
 السادس :الموضوع 

 الخطاب الوارد من قسم ألعاب القوى بشأن الالئحة الداخلٌة للماجستٌر والدكتوراه  .
ما اعتماد مجلس الكلية لالئحة الداخلية الجديدة لمرحلة الماجستير والدكتوراه كما هى وك القرار :

مع جاءت من اللجنة السابق تشكيلها بموافقة السيد أ.د/ عميد الكلية والسادة أعضاء مجلس الكلية 
 رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

 
 ............... وهللا ولى التوفيق. ظهراً  الثالثةنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 

 

  أهني سز اجمللس
 الكليترئيس اجمللس وعويد  

  حمود إبزاهين الباقريىأ.د/ 
 يــــيســدى الســمحأ.د/  

 


